
® ZAMÓWIENIE NA ROLETY MATERIAŁOWE WOLNOWISZĄCE MINI, MAXI

Nr: z dnia: termin dostawy:

pieczęć zamawiającego adres dostawy / jeżeli inny niż zamawiającego

biały brąz złoty dąb
żyłka z boku 

tkaniny*

żyłka z tyłu 

tkaniny

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Wieszak 

mini stalowy 

długi             

(za dopłatą) 

Sposób montażu roletki mini oraz mini z prowadzeniem 

żyłkowym

Uwagi

UWAGI : Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wymiary, które podał.

Oświadczam, że przekazuje Państwu dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wysłanie druku zamówień jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw PORTOS TR7 dostępnych w Cenniku Rolet lub pod adresem https://portosrolety.pl/download/ogolnewarunki_pl.pdf

Roletka wolnowisząca w systemie "Dzień i Noc" (do wyboru MINI lub MAXI)

Roletka wolnowisząca

Przystawka do 

uchwytu - 

przyklejana

Wieszak 

tworzywowy

Wieszak mini 

stalowy             

(za dopłatą) Maxi biały

Mini Mini prowadzenie żyłkowe

Mechanizm sterujący Zakończenie roletki

Całkowita (cm)
Samej tkaniny 

(cm)

Koralikowy

Falbana
Aluminiowy 

obciążnik

Stalowy 

obciążnik

Obszyty 

obciążnik

L.p.

Szerokość roletki

Wysokość Ilość szt.
Sterowanie

P/L

Indeks i 

numery 

tkaniny



biały brąz złoty dąb
żyłka z boku 

tkaniny*

żyłka z tyłu 

tkaniny

1 3 6 10

1) Proszę podać numer i datę zamówienia oraz termin dostawy.

2) Proszę wpisać w przypadku innego niz firmowy adres dostawy roletek.

3) Zaznaczyć właściwy system roletki.

KOLUMNY:

1. Liczba porządkowa

2. Wpisać wymiar całkowity roletki razem z mechanizmem sterującym i uchwytami bocznymi lub szerokość samej tkaniny

3. Wpisać wysokość roletki:

4. Wpisać odpowiednią ilość sztuk roletek

5. Podać stronę sterowania roletek (prawa lub lewa strona, widok od wewnątrz)

6. Wpisać numer i indeks tkaniny (według katalogu tkanin dla roletek materiałowych)

UWAGA: Proszę podać pełną numerację z uwzględnieniem rodzaju tkaniny

7. Zaznaczyć “X” w odpowiedniej kolumnie

UWAGA: MAXI - zalecany montaż do sciany, sufitu, wnęki okiennej, nadproża (roletkę należy przykrecić)

MINI - montaż na skrzydło okienne z zaczepami lub prowadzeniem żyłkowym (roletke można przykleić, przykrecić

lub zamontować na wieszakach stalowych lub PVC)

MINI „Dzien i Noc” dostępne tylko w kolorze białym i brązowym, MAXI „Dzien i Noc” dostępne tylko w kolorze białym.

*MINI "Dzien i Noc" z prowadzeniem żyłkowym tylko z boku tkaniny.

8. Zaznaczyc “X” w odpowiedniej kolumnie oznaczającej wybrany rodzaj zakończenia roletki (nie dotyczy roletek w systemie „Dzien i Noc”):

falbana z lamówką zastosowanie w roletce MINI, MAXI

falbana z ozdobnym obciążnikiem - zastosowanie w roletce MAXI

aluminiowy obciażnik - zastosowanie w roletce MINI, MAXI

obszyty obciażnik - zastosowanie w roletce MINI, MINI z prowadzeniem żyłkowym, MAXI

stalowy obciażnik - zastosowanie w roletce MINI BESTA, MINI BESTA z prowadzeniem żyłkowym

9. Sposób montażu roletki MINI, MINI z prowadzeniem żyłkowym do wyboru (nie dotyczy roletek w systemie „Dzień i Noc”).

10. Uwagi dotyczace poszczególnych pozycji np. koloru elementów, rysunki, szkice, ozdobny obciażnik, zgoda na roletki poza wymiarami.

Wszelkie uwagi i wątpliwosci prosimy kierowac pod numer tel. 62-768-40-29.
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Maxi biały

Mini Mini prowadzenie żyłkowe

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETKI MATERIAŁOWE MINI, MAXI

4 5 7 8

Stalowy 

obciążnik

Obszyty 

obciążnik

Przystawka do 

uchwytu - 

przyklejana

Wieszak 

tworzywowy

Wieszak mini 

stalowy             

(za dopłatą) 

Wieszak 

mini stalowy 

długi             

(za dopłatą) 

Indeks i 

numery 

tkaniny

Mechanizm sterujący Zakończenie roletki
Sposób montażu roletki mini oraz mini z prowadzeniem 

żyłkowym

Uwagi

Całkowita (cm)
Samej tkaniny 

(cm)

Koralikowy

Falbana
Aluminiowy 

obciążnik

L.p.

Szerokość roletki

Wysokość Ilość szt.
Sterowanie

P/L


